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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

 
   کابل-يونس نگاه 

 ٢٠١٩ اکتوبر ١۴

  

 مردند خنديده که ایدادهدل دو
 قايل ارزش یئچيزھا چه به که گيردمی امخنده ام،شده پير که حال .گفتممی کسی به ندرت به را مدل گپ جوانی در

 !امترسيدهمی یئچيزھا چه از و امبوده

 خواسته را دختران طوالنی لشکر يک سالگی شانزده تا .بودم زنان و دختران ۀگرويد آيدمی يادم که سالگی ده نه از

 تنيده مدل در پپوسته نخ مثل چيز يک اما، .رفتندمی و آمدندمی تکرار به و ھمپی شب و روز مثل ھاخواسته اين .بودم

 را شيرين زنان و زيبا دختران ھمه آن از يکی ھيچ .گذاشتمنمی پيش پا گاھی ھيچ که اين حسرت :ماندمی و شدمی

 .بوسيدمنمی

 تدوست گويممی برايش و روممی شد ھرچه بار اين گفتم خود با و باختم صنفیھم يک به دل شدم، که ساله شانزده

 .ديروز تا نشد، و نشد تکرار به و نشد ھم آن از بعد .نشد اما، .دارم

 بدانم که آن بدون و ناخواسته .کندمی زندگی ترينئپا کوچه سه سفيد،پيچه ستزنی اکنون که امصنفیھم دختر آن

 و آمد .ينئپا بيا گفتم .داد سالم ديد، کلکين از .برگشتم و رفتم بار چند کوچه در .کشاند او ۀکوچ به مرا پايم چرا،

  کجا؟ خان يونس :پرسيد

 .خواستگاری :گفتم

  .نواسه کدام برای .عجب :گفت

 .خودم برای :گفتم

 .بزنيم قدم بيا نی، :گفتم روی؟می خوردن چای خانه پرسيد و خنديد
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 .توام کنار در چون :گفتم آورده فشار خود به ولی لرزيد، مدل سرحالی؟ قدر اين امروز که چطور :گفت .افتاديم راه

 بودممی تو زن اگر :گفت !بودی می من زن کاش :گفتم گرفته ناديده را شالؤس خان؟ يونس شده، چه را تو :گفت

 ما مرگ حتی .کردمی تغيير چيزھا خيلی :گفتم .بوديم افتاده پا از پير دو ھمين امروز بازھم کرد؟می تغيير چيزیچه

 .کردمی تغيير ھم

 تمام باھم :گفتم .کردم رھا را مذھن جلو .بودم کرده فرق ديگر اما، .بگويم چه ماندم انحير چطور؟ :پرسيد تعجب با

 عاشق مرد حالِ  که او .گشتيممی سردگردان و اللوان تشنه، و گشنه مانديم،می زندگی و کار از .کرديممی قصه روز

 گشتيم؟می گشنه و اللوان و رديمکمی قصه که شدممی تو زن ی؟ئگومی چه تو :پرسيد تعجب با دانستنمی را

 زندگی و کار از  :افزودم گرفته ناشنيده را او الؤس بودم، کرده باز را مدھان و ذھن جلو باراولين برای که من

 تو و گفتممی من .خنديدممی من و گفتیمی تو .خنديديممی و گشتيممی سرگردان، و اللوان تشنه، و گشنه .مانديممی

 .گرفتمی خنده را محله و کوچه .خنديدندمی ما حالبه کلگی باز  :گفتم باز؟ :فتگ .خنديدیمی

 و دادمی گوش کرده منگاھ حيران او .بوديم ايستاده جاده کنار ھم با .بود شده جالب قديمی صنفیھم برای قصه تازه

 ما و کردندمی تظاھرات محل مردم باز .شديممی دلقک :گفتم .کردممی قصه زدهھيجان خيال،خوش کودک مثل من

 .راندندمی محله از را

 را برنق چارراھی نشينانخيمه  .زديممی خيمه برنق چارراھی در رفتيممی :گفتم رفتيم؟می کجا باز :پرسيد

 .راندندمی خود ۀمحل از را ما آمده، تنگ به دوم ماه .خنديدندمی و گفتندمی ما با ماه يک  .خندانديممی

 چارزانو شروبروي گویقصه کودک مثل من رفتيم؟می کجا باز :پرسيد و نشست جاده کنار بود، شده خسته که خانم

 گفتیمی فکاھی تو روزانه .زديممی خيمه الشیت چوک در  .آباد جالل رفتيم می :دادم ادامه کنم فکر که آن بدون زده

 بعد و شدندمی کفک گرده خنده از ديده را ما آباد جالل مردم .خنديدیمی تو گفتممی فکاھی من شبانه خنديدم،می من

 .کردندمی مان گم دوانده آمده، تنگبه ماه يک از

 .کرديممی چه نورستان در که نگو ديگر  :گفت  .نورستان :گفتم کنم، فکر که آن بدون رفتيم؟می کجا باز :گفت خانم

 پا از شده پير جنوبی کوريای در شايد رفتيم،می خنديده خنديده آخرش :گفتم رسيديم؟می کجا به آخرش بگو

 .افتاديممی

 خود، خاک قسمت ترينجنوبی در کوريا مردم :گفتم کردند؟می چه ما نعش با جنوبی کوريای مردم :پرسيد خانم

 .مردند خنديده که ایدادهدل مھاجر دو نوشتندمی آن باالی و ساختندمی مزاری بوسان، در کوھی روی

 بعد :دادم ادامه گرفته ناشنيده را او الؤس من داشتی؟ کار چه بگو مرديم، ما و شد ختم داستان که حال خوب، :گفت

 به روز يک .گشتيممی خنديده گفته، فکاھی جوی آن به جوی اين از باغ، آن به باغ اين از آنجا .رفتيممی بھشت به

 .لخشيدممی شده کفک گرده خنده از من و گفتیمی پيچکاغذ فکاھی يک تو .رسيديممی بھشت آخر

 که من .نکند خدا :گفت کرد،می احساس من دمھم را خود ديگر که او .جھنم به :گفتم لخشيدی؟می کجا به :گفت

 .کردیمی گريه من فراق در ھاسال تو و :افزودم گرفته باال را سرام بودم، يافته نفس به اعتماد

 از يکی بين از و زدممی نقب جھنم زير از من باز :افزودم من .کرد پاک را شچشمان چادر ۀگوش با و کشيد آه خانم،

ً  "!خوب چقدر :گفت و زد لبخند زن .گشتمبرمی دوباره پنھانی بھشت ھایباغ  که خدام .گشتیبرمی سوخته سياه حتما

 "!کشيدیمی قواره چه

 خانم تو که پرسيدممی گرفته تگردن از وختهسنيم و سياه :گفتم انداخته شگردن به دست بودم، شده جری که من

 باز؟ :گفت و ديد ھايمچشم به کيستی؟
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  کيستی؟ دلبر تو گفتممی باز :گفتم

  خوب؟ :گفت و داد تکان سر پرسش عالمت به

  کيستی؟ ماه تو :گفتم

 ۀسوخت سياه ای تو، مخان تو، دلبر تو، ماه :گفت و کشيد من ۀکشيدحسرت و پير ھایشانه به را شمھربان ھایدست

 .من جھنمی

 چه تو سياھی با :گفت و خنديد .شديم می درد گرده خنده از ما ھردوی و :گفتم کرده دور شگردن دور از دست من

 ھمه تا کرديممی تقسيم کابل پسران و دختران به مرا یئروشنا :گفت کرديم؟می چه تو یئروشنا با :گفتم کرديم؟می

 .کنند گم را ھاماشه شده کور ھمه تا ماليديممی طلبانجنگ و طالبان ھایچشم به مرا سياھی و :فتمگ .بخندند شده شاد

  باز؟ :گفت

 .آباد من و شدیمی شاد تو شد،می آزاد وطن باز :گفتم

 

 
  

  
 
  

 


